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دو راهی ادن :ستارهای از جنس دیگر

جیکوب استاینبرگ

انتخاب شما چه خواهد بود؟ شما فوتبالیستی
درجه یک هستید که برای یکی از موفقترین و
متمولترین باشگاههای لیگ برتر بازی میکنید.
افتخارات تیمی و انفرادی زیادی به دست آوردهاید.
مدافعین حریف از رویارویی با شما وحشت دارند.
زندگی در لندن خوش میگذرد و شاید حتی یک
روز مجسمهتان را بیرون استمفورد بریج بسازند.
با این وجود حواس شما جای دیگری هم
هست .جاهطلبی باشگاه برای شما زیر سوال رفته،
تیمی که در سه سال اخیر دو فصل چمپیونز لیگ
را از دست داده ،تورنمنتی که تا به حال فتحش
نکردهاید .مردم در گوشتان میخوانند برای رسیدن
به باالترین سطح باید چلسی را ترک کنید ،نباید
این قرارداد جدید را امضا کنید ،باید درخواست
ترنسفر بدهید .شما از بچگی رویای بازی برای
رئال مادرید را در سر داشتهاید ،تیمی که حاال
جای خالی برای یک نیروی تهاجمی درجه یک
دارد .انتخاب ساده است .راهی رئال میشوید ،در
ال کالسیکو گل میزنید ،قهرمان چمپیونز لیگ
میشوید و توپ طال را میبرید .نه؟
برای ادن ازارد اما داستان به این سادگی
نیست .ازارد در شرایطی قرار گرفته که
تصمیمگیری برایش دشوار شده .او کمتر از دو سال
دیگر با چلسی قرارداد دارد و در ژانویه  28ساله
میشود .او میداند اگر قرار است راهی سانتیاگو
برنابئو شود زمانش دیگر فرا رسیده .این آخرین
فرصت ازارد برای یک انتقال بزرگ است .اما قلب او
سر یک دو راهی مانده.
گزینه منطقی برای ازارد ترک لندن و دنبال
خانهای در پایتخت اسپانیا گشتن است .اما مصاحبه

او بعد از بازی مقابل ساوتهمپتون نشان میدهد این
انتخابی ساده برایش نخواهد بود« :گاهی صبح از
خواب بیدار میشوم و با خودم میگویم باید بروم.
گاهی اما بیدار میشوم و بگویم دوست دارم بمانم.
واقعا انتخاب سختی است».
اکثر فوتبالیستهای یک دهه اخیر موفق
نشدهاند دست رد به سینه رئال و بارسلونا بزنند.
این وضعیت فوتبال مدرن است .فیلیپه کوتینیو در
ژانویه پیش تحت شرایط مشابهای قرار گرفت و
در نهایت لیورپول را به مقصد بارسلونا ترک کرد،
راهی که پیش از او خاویر ماسچرانو و لوئیس سوارز
طی کرده بودند .با اینکه لیورپول پول حاصل از
فروش او را خرج خرید ویرجیل ون دایک کرد و
به فینال چمپیونز لیگ رسید ،اما بعید است ستاره
برزیلی سابق قرمزهای مرسیساید وقتی تیمش با

درخشش لیونل مسی تاتنهام را در ومبلی تکه و
پاره میکرد حسرتی در دل داشت.
باشگاههای بزرگ انگلیسی در سالهای اخیر
همه با مشکلی مشابه مواجه بودهاند و توانایی
حفظ ستارههایشان وقتی دو غول ال لیگا بهشان
ابراز عالقه میکردند و نداشتهاند .آرسن ونگر تیری
آنری و سسک فابرگاس را از دست داد و شاهد
انتقال آنها به بارسلونا شد .تاتنهام چارهای جز
فروش لوکا مودریچ و گرت بیل به رئال نداشت
و یک دهه پیش سر الکس فرگوسن از کریستیانو
رونالدو خواست یک فصل دیگر برای منچستر
یونایتد بازی کند و بعد راهی برنابئو شود.
اما ستارههای دنیای فوتبال همه شبیه هم
نیستند .ازارد نه مدیربرنامهای فرصتطلب دارد و
نه خودش اهل هیاهو به پا کردن است .او مردی

آرام و اهل خانوداه است .بچههای ازارد لندن را
خانه خودشان میدانند و خودش در حال حاضر
از فوتبالش در چلسی تحت رهبری مائوریتزیو
ساری لذت میبرد ،مربیای که برعکس ژوزه
مورینیو و آنتونیو کونته اهل فوتبال ضدحملهای
نیست و بیشترین آزادی را به ازارد برای نشان دادن
باالترین کیفیتش میدهد .ازارد با زدن  8گل در
 10بازی بهترین شروع را برای چلسی داشته و
بدل به ارزشمندترین بازیکن لیگ برتر شده است.
با این وجود هنوز این حس باقی میماند
که ستاره چلسی و بلژیک پتانسیلی باالتر از این
دارد .ازارد دو بار قهرمان لیگ برتر شده و جام
حذفی و جام اتحادیه و یوروپا لیگ را هم فتح
کرده .اما او از سال  2014بدین سو هرگز حتی
به یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ هم نرسیده.
ساری حاال ازارد را تحریک کرده که به مرز 40
گل در یک فصل برسد .این چالش جدید اما
میتواند برای او ترسناک شود؟ آدمها گاهی از
امتحان کردن حد و حدود تواناییهای خودشان
واهمه دارند .اگر ازارد در اسپانیا به موفقیت
نرسد چه؟
تمام این معادالت البته اگر رئال در این
تابستان نیمار را از پاریس سن ژرمن بخرد به
هم میریزد و دیگر موضوعیت خودش را از دست
میدهد .اما حتی اگر ازارد از رویای کودکیاش هم
بگذرد سر و صدایی به پا نخواهد کرد .اصال چه
لزومی دارد؟ او در برخورد با این شرایط هم مثل
همیشه آرام است و از زندگی لذت میبرد« :قضیه
اصال اینطور نیست که اگر بروم خوشحال خواهم
بود و اگر نروم ناراحت ».گاهی حفظ این زاویه دید
منطقی و آرام بزرگترین پیروزی است.

رونالدو ،قبیلهگرایی و نیمه تاریک فوتبال
پائولو باندینی

کریستیانو رونالدو شنبه یک گل دیگر برای یوونتوس زد ،گلی
که بعید است به عنوان یکی از به یادماندنیترین نزدیک  700گلی
که او در طول فوتبالش زده در خاطرهها بماند .شوت سر ضرب رونالدو
با پای چپ روی پاس ماریو مانزوکیچ پیروزی  2-0را مقابل اودینزه
به همراه آورد ،در بازیای که او هماهنگی زیادی با همبازی کرواتش
نشان داد و دستورات تاکتیکی مربیاش را هم به خوبی در بعد دفاعی
اجرا کرد.
رونالدو حاال در پیراهن یوونتوس جا افتاده .او برای تیم بازی
میکند و گل زدن همتیمیهایش ،مثل گلی که رودریگو بناتنکور
مقابل اودینزه زد را جشن میگیرد .رونالدو حتی قبل از بازی اشک
شوق هوادار جوانی را هم درآورد و او را در آغوش گرفت.
جدا از تمام این داستانها اما رونالدو متهم به تجاوز شده است،
اتهامی که البته خودش به شدت ردش میکند .پلیس الس وگاس
هفته پیش اعالم کرد تحقیقاتش را درباره پرونده کاترین مایورگا که
سال  2009رخ داده را شروع کرده .مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی
نوشته این واقعه با توافقی خارج از دادگاه بین رونالدو و مایورگا حل
شده ،اما وکالی مایورگا ادعا میکنند مفاد این توافق به صورت کامل
اجرا نشده.

این دو داستان باید از هم جدا باشند .این حق رونالدو است که
اتهام وارده را رد کند و بدون توجه به آن به کارش ادامه دهد ،کاری
که در آن تخصصی فوقالعاده دارد .سری آ ادامه پیدا میکند و رونالدو
یکی از بزرگترین ستارههای آن باقی میماند ،بازیکنی که حاال بدل
به مهرهای کلیدی در تیمی شده که برای اولین بار در تاریخش هر
 10بازی اول فصلش را برده.
در همین حال نباید فراموش کنیم اتهامی که به رونالدو وارد
شده بسیار جدی است و باید به روند قانونی رسیدگی به آن احترام
بگذاریم .مشکل وقتی پدید میآید که مرز بین موفقیتهای ورزشی و
جرمهای خارج از زمین در هم تنیده میشوند .اینکه باشگاه یوونتوس
در دفاع از بازیکنش حرف بزند کامال قابل درک است ،اما دو توئیت
اکانت رسمی آنها با بیدقتی نوشته شده و انگار میخواهد بگوید
رفتار حرفهای رونالدو و این حقیقت که اتهام وارده مربوط به سالها
پیش است باید روی رای نهایی دادگاه تاثیرگذار باشد.
برخی از مطبوعات و رسانهها هم با چنین رویکردی دست به گزارش
این داستان زدند .مثال تیتر یک روزنامه توتواسپورت رونالدو را استوارتر
از این مشت ِگلهایی که به سویش پرتاب میکنند دانست .این روزنامه
حتی اظهار نظری از قاضی سابق ،پیرو کاالبرو چاپ کرد که انگیزه مایورگا
را از رسانهای کردن این داستان زیر سوال میبرد« :آیا او واقعا دنبال عدالت

گزارش

است یا اهداف مشخص ،اما غیر قابل بیان دیگری را دنبال میکند؟»تازه
این رویکردی به نسبت معقوالنهتر بود .خیلیهای دیگر از این حرف زدند
که رونالدو با نمایشش در زمین بهترین جواب را به این اتهام داده ،انگار
اتهام مربوط به افت فرم فوتبالش بوده .از منظر یوونتوس اینکه شرایط به
وجود آمده برای مهاجم گرانقیمتشان تاثیری روی عملکرد او در زمین
ندارد دلگرمی بزرگی است .اما یک حقیقت ساده باقی میماند :یک گل
در زمین هیچ ارتباط و تاثیری روی روند قضاییای که در الس وگاس
شروع شده ندارد.
اینجا جای بحث ادعای مایورگا یا دفاع از رونالدو نیست .نکته
تاسفبار اما این است که داستان اتهام رونالدو به تجاوز نیمه تاریک و
زشتترین وجه فوتبال را از منظر هواداران این ورزش به رخ کشیده،
هوادارانی که وفاداری به باشگاه و بازیکنانشان را باالتر از انسانیت میدانند.
هیچکس نباید در این داستان جانبگرایی کند و بهترین کاری
که میتوانیم انجام دهیم دنبال کردن حقایق و مدارک این پرونده
است .رونالدو متهم به تجاوز شده و این اتهام را رد میکند .در همین
حال او نمایشی عالی برای یوونتوس دارد .شک و تردیدهایی که آینده
این پرونده به وجود میآورد قطعا برای همه نگرانکننده است .اما
نباید فراموش کنیم یک گل در زمین هیچ تاثیری روی نتیجه آن
نخواهد داشت.

درسهایی از مونیخ :سه فرمان پپ

در هجدهمین بازی از فصل دوم پپ گواردیوال روی نیمکت بایرن مونیخ تیم او مقابل ولفسبورگ
با نتیجه  4-1شکست خورد .این اولین باخت فصل بود و نتیجهای غیرمنتظره .بعد از این شکست
گواردیوال به تفکر فرو رفت و با خودش اندیشید آیا بیش از حد ایدههایش را پیچیده کرده؟ آیا به قدری
در تجربهورزیهای تاکتیکیاش ،در استفاده از فولبکها در نقش عمال وینگ-هاوز (نیمه وینگر) ،غرق
شده که اصول ابتدایی را فراموش کرده؟
برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی گواردیوال سه اصل ساده را روی تخته سفید دفترش نوشت،
اصولی که بعدها از آن به عنوان انجیلش یاد کرد:
-1استفاده از دو مهاجم مقابل خط دفاعی چهار نفری
-2داشتن یک مهره بیشتر در خط میانی
-3داشتن یک مهره بیشتر در خط دفاعی
این اصول همه ریشه در ارز شهای مکتب فوتبال یوهان کرویف داشت ،به خصوص دو
«فوتبال من» این ارز شها را چنین توضیح
فرمان دوم .گواردیوال سال  2001در خاطر هنگارش
ِ
داده بود« :مهمترین نکته پر کردن مرکز زمین برای به دست آوردن برتری عددی نسبت به
حریف است».
در چیدن یک تیم البته نکات بسیار دیگری هم وجود دارد و گواردیوال همیشه مقابل 4-3-3
از  4-4-2استفاده نکرده ،اما این ایدهها همچنان به عنوان اصول بنیادین او باقی ماندهاند ،اصولی که
میتوان با اتکا بر آنها رویکرد تاکتیکی او مقابل لیورپول را توضیح داد.
گواردیوال مقابل خط حمله سه نفره لیورپول که خودش پیش از بازی اعتراف کرده بود به وحشتش
میاندازند از خط دفاعی چهار نفره استفاده کرد .او پیش از این در بازی رفت فصل پیش لیگ برتر با
استفاده از خط دفاعی سه نفره  5-0لیورپول را شکست داده بود و حتی در بازی برگشت فصل پیش
چمپیونز لیگ ،پیش از اینکه خودش از کنار خط اخراج شود هم این سیستم در حال نتیجه دادن بود.
اما با وجود بازگشت بنجامین مندی از مصدومیت که گزینهای مناسب برای پست وینگبک چپ به
او میداد ،تصمیم گواردیوال این بار بر استفاده از دفاع چهار نفره بود .مندی در این بازی اجازه نفوذ
و شرکت در بعد هجومی تیمش را داشت .اما در سوی دیگر کایل واکر بیشتر نزدیک به مدافعین
مرکزیاش بازی میکرد تا استحکام خط دفاعی از بین نرود.
جدا از خط دفاعی ،شکل خط میانی و حمله منچستر سیتی بود که در این بازی توجهها
را به خودش جلب کرد .گواردیوال برای اطاعت از فرمان اول و دوم تیمش را با سیستم -4-2
 4به آنفیلد فرستاد تا یک مهره بیشتر در خط میانی داشته باشد و با دو مهاجم به خط
دفاعی چهار نفره حریف حمله کند .برناردو سیلوا و فرناندینیو در این سیستم هافبکهای
میانی بودند و ریاض مارز و رحیم استرلینگ ،برعکس چیزی که معموال از وینگرهای سیتی
میبینیم ،نزدیک به این دو هافبک بازی میکردند و بیشتر متمایل به مرکز زمین بودند تا
از فولبکهایشان حمایت کنند.
در سوی دیگر زمین هم یورگن کلوپ با رویکردی محافظهکارانه جو گومز را در پست فولبک راست
قرار داد و ترنت الکساندر-آرنولد هجومیتر را نیمکتنشین کرد تا جدال در گوشههای زمین بستهتر از
آنچه انتظارش را داشتیم شود.
البته گواردیوال در بازی رفت فصل پیش چمپیونز لیگ هم تالش کرده بود چنین ایدهای را اجرا
کند و ایلکای گوندوگان را به عنوان وینگر راست در ترکیب اصلی قرار داده بود تا مثل بازی برگشت
لیگ چهار بار دروازه تیمش در آنفیلد باز نشود .این طرح اما با اجرای نادرستش در زمین نتیجه نداد .با
این حال منطق ایده به قوت خودش باقی ماند ،همانطور که گواردیوال بعد از بازی یکشنبه شب اعتراف
کرد« :اگر در آنفیلد باز بازی کنید حتی یک درصد هم شانس پیروزی ندارید ،چون در بعد انتقالی
لیورپول بهترین تیم دنیاست».
بخش سوم طرح تاکتیکی گواردیوال در این بازی استفاده از داوید سیلوا به عنوان مهاجم دوم،
پشت سرخیو آگوئرو بود .این چینش باعث شد مدافعین لیورپول که مثل تقریبا مدافعین اکثر تیمهای
دیگر فراموش کردهاند چطور مقابل خط حمله دو نفره دفاع کنند آرامش و تمرکز همیشگی خودشان
را از دست بدهند .در ضمن حضور سیلوا در این منطقه روی مرکز خط میانی لیورپول هم فشار آورد .با
اینکه جردن هندرسون شب خوبی را مقابل سیتی پشت سر گذاشت ،اما برای یک هافبک میانی سخت
است هم به پرس باالی حریف بپردازد و هم مدام پشت سرش را نگاه کند و نگران اتفاقاتی باشد که در
این منطقه ممکن است رخ دهد.
در نهایت این بازی جدال تماشاییای نبود که همه انتظارش را داشتیم .اما گواردیوال با درس
گرفتن از آن شکست سنگین مقابل ولفسبورگ و بازگشت به اصول ابتدایی کرویفی چهرهای جدید و
عملگرا از خودش نشان داد ،بعدی از مربیگریاش که در گذشته کمتر دیده بودیم .این چهره جدید
شاید دیگر فوتبال جذاب «ما همیشه همینطوری بازی میکنیم» را تولید نکند ،اما ممکن است کمک
زیادی برای او و تیمش در نتیجه گرفتن در زمین حریفان بزرگ باشد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻴﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ :ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻨﺖ ﺁﺑﺎﺩ
ﻛﺪ 156ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ  :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻴﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻨﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺭﻣﺰﺩﺍﺭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 162537ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻨﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ  324ﻭ  327ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺗﺐ  3ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺣﻜﻢ ﺑﻄﻼﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻓﻴﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ  672238 -672246 -672240ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ207ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩ5ﺷﻮﺭﺍﻱﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
110/77773
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻭﻳﺴﻲ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ
ﻭﻳﺴﻲ ﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709980944000470ﺷﻌﺒﻪ  301ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/19ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

110/78061

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  301ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9709980944000301
ﺷﻌﺒﻪ  301ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/8/20ﺳﺎﻋﺖ 17ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ.

110/78058

جاناتان ویلسون

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  301ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﮔﻠﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﮔﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9709981105600103ﺷﻌﺒﻪ  1056ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/21ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/78056ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1056ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺷﺎﻫﻤﻴﺮﻱ ﺑﺮﺯﻛﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ
ﺷﺎﻫﻤﻴﺮﻱ ﺑﺮﺯﻛﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981105600070ﺷﻌﺒﻪ  1056ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ  1397/8/23ﺳﺎﻋﺖ 18:30
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/78054ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  1056ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  22ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609971050200193ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺷﻌﺒﻪ 502ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 970214
ﺩﻋﻮﻱ ﺣﺴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻓﻮژﺍﻥ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﻛﺪﻣﻠﻲ 5729330308ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 120/872/044
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ6/043/602ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ09123702842
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ 14/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ  1397/8/12ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 17ﻟﻐﺎﻳﺖ 18ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  11ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﻙ ﭘﺸﻦ
پ 22ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﺍﺧﺬ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺛﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ2171299007007ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﺪ555
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻗﺒﺾ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

110/78050

ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9709981081300128ﺷﻌﺒﻪ 813ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 17ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709971081300333ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﻗﺎﺳﻢ
ﻃﻼﺟﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺗﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎ
ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﻃﻼﺟﻮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻼﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﻱ 42/320/000ﺭﻳﺎﻝ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ38/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ42/320/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ 97/3/8ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻭ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ550/000ﺭﻳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺮﺟﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ38/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  198ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺭﺩ
ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﺑﻲ ﺣﻘﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/78048

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ 813ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 17ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷﻬﻼ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  72ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  97053601/354ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
19ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/22ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺷﻬﻼ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1219323462ﻣﺘﻮﻟﺪ 1342
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1219279447ﻣﺘﻮﻟﺪ
 1336ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ -3ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ1219302627
ﻣﺘﻮﻟﺪ  1339ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ-4ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﺵ
 1219361291ﻣﺘﻮﻟﺪ  1348ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  684ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  970013ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺯﻳﻨﺖ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 110
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/1/27ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1ﺁﺫﺭﻣﻴﺪﺧﺖ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ  2659ﻣﺘﻮﻟﺪ1331
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 1992ﻣﺘﻮﻟﺪ 1334ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ -3ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺵ ﺵ 684ﻣﺘﻮﻟﺪ 1342ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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